
        

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2013 
21 mars på  Metropols Konferenscenter, Sundsvall 

 

 
Närvarande: 80-talet röstberättigade medlemmar. 

                    
 

§   1 Årsmötets öppnande 
Ordföranden Sture Henningsohn hälsade alla välkomna. 
Sture påpekade vikten av att prata med varandra när man 
drabbas av cancerbesked. Oerhört viktigt att delge detta till 
nära och kära. ”Jag har hört att det finns herrar som inte ens 
nämner något till sin äkta hälft”, det är ju skrämmande be-
tonade Sture.  
    Speciellt välkommen idag också till läkemedelsföretaget 
Astellas representanter Lars Rehnström som välvilligt 
sponsrat dagens möte. Välkommen hälsar vi även till  onko-
logen Lars Beckman, dagens föredragshållare och naturligt-
vis Kerstin Åslund från urologen. Därmed förklarade Sture 
dagens möte öppnat. 
 

Sedan vidtog en minnesstund för våra bortgångna bröder, 
Under den stunden fick vi lyssna till ett vackert pianostycke 
av Daniel Ingemarsson Wiik. 
 

§   2 Fråga om kallelse skett enligt stadgarna 
Kallelse har gått ut brevledes till medlemmarna samt annon-
sering vissa har fått kallelsen via e-post 
Beslut: Mötet ansåg att årsmötet var behörigen utlyst. 

 

§   3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
Björn Ekman valdes till ordförande och Tord Berglund till 
sekreterare. 

 

§   4 Fastställande av dagordning 
 Godkändes i sin helhet. 
 
 



 
§   5 Val av två personer tillika rösträknare att tillsammans  
 med ordföranden justera dagens protokoll 
 Mötet utsåg Stig Abrahamsson och Gösta Lindenbaum. 
 

§   6 Framläggande av styrelsens årsredovisning innehållande 
 förvaltningsberättelse, samt resultat- och balansräkning 

Föreningens ordförande Sture Henningsohn betonade att det 
varit ett framgångsrikt år. Naturligtvis har den nya strålka-
nonen stått i focus. Dessutom nämnde han att vi haft flera 
framgångsrika informationstillfällen. Vi har bl a informerat 
om vår verksamhet ute på golfbanan, vi har funnits på torget 
i Sundsvall och i Birsta. 
 

Kassör Sven Bodin kommenterade resultat- och balansräk-
ningen och avslutade med att vi haft ett bra år. 

 

§   7 Revisionsberättelse 
Revisor Sven-Åke Grip läste upp revisionsberättelsen 
 

 REVISIONSBERÄTTELSE 
Till årsmötet i Träpatronerna, patientförening för prosta-
tacancer med registrerat säte i Sundsvalls kommun. 
     Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt 
styrelsens förvaltning för år 2011 i föreningen. Det är 
styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna 
och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om års-
bokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision. 
     Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed 
i Sverige. Revision innefattar att granska ett urval av un-
derlag för belopp och annan information i räkenskaps-
handlingarna. I revisionen ingår också att pröva redovis-
ningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt 
att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. 
     Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhål-
landen i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen 
eller någon styrelseledamot har handlat i strid med före-
ningens stadgar eller årsmötesbeslut. 
     Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för att 
tillstyrka att årsmötet fastställer resultaträkningen och ba-
lansräkningen för föreningen disponerar vinsten enligt 
förslaget i verksamhetsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Sundsvall i mars 2013 
 
Lennart Uggeldahl                      Sven-Åke Grip 

 



 
§  8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut 
 med anledning av det framlagda resultatet 
 Mötet godkände ovanstående utan diskussioner. 
 

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet 
 Mötet beslutade att bevilja  den avgående styrelsen full an-

svarsfrihet.  
 

§  10 Beslut om årsavgift för nästa kalenderår  
 Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift vilket innebär 

150:-. 
 Beslut: Mötet beslutade enligt styrelsens förslag. 
 

§  11 Beslut om eventuella ersättningar 
 Beslutades som tidigare att inga ersättningar skall utgå. 
 

§  12 Verksamhetsplan och budget  
 Styrelseordföranden Sture påpekade att vi kommer att fort-

sätta som tidigare med att informera allmänheten om vår 
verksamhet. Sedan tillade han även att det är viktigt att vi 
för in E-postadresser från så många som möjligt för att vi i 
större utsträckning skall kunna informera om nyheter. 

 Beslut: De presenterade förslagen godkändes enhälligt.  
 

§ 13         Val av ordförande för ett år  
Curt Bäckström, valberedningen, föreslog omval av Sture 
Henningsohn. 
Beslut: Mötet svarade enhälligt ja på förslaget.  
 

§ 14 Val av två ledamöter för två år 
Föreslagna Tord Berglund och Anders Hörnblad valdes. 
 

§ 15 Val av två ledamöter för ett år 
 Föreslagna Sven Bodin och Everth Lundin valdes. 
 

§ 16 Val av två ersättare i styrelsen för ett år 
 Föreslagna Lars-Olov Högström och Roland Östling valdes. 
 

§ 17 Val av ansvarig person att sköta patientföreningens del 
av förbundets medlemsregister. 

 Lars-Olov Högström och ordf Sture Henningshon valdes. 
 

§  18 Val av revisor och ersättare   
Valberedningen föreslog Lennart Uggeldahl och Sven-Åke 
Grip, Sundsvall  med Åke Bodvill och Bertil Åström, 
Sundsvall som ersättare.  
Beslut: Mötet beslutade enligt valberedningens förslag. 



 
§ 19 Val av ombud till Prostatacancerförbundets 

Riksstämma 
Mötet godkände tre man: Sture Henningsohn, Tord Berg-
lund och Sven Bodin. 
 

§  20 Val av valberedning – tre medlemmar varav en är sam-
 mankallande 

Curt Bäckström, sammankallande och så fick styrelsen i 
uppdrag att under året ordna fram ytterligare två namn. 
Beslut: Mötet beslutade enligt förslaget. 

 

§  21 Ärenden som föreslås av styrelsen 
 Inga ärenden att rapportera. 
 

§  22 Behandling av motioner 
Fanns inget att ta ställning till eftersom inga motioner in-
kommit. 

 

§  23 Övriga frågor 
 Inga frågor att behandla. 
 

§  24 Årsmötets avslutas 
Mötesordförande Björn Ekman önskade nya styrelsen lycka 
till i sitt arbete och förklarade mötet avslutat. 

 
Vid protokollet 
 

 
Tord Berglund   Björn Ekman 
Sekreterare    Mötesordförande 

 
 
 
Gösta Lindenbaum   Stig Abrahamsson 
Protokolljusterare   Protokolljusterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
STIPENDIEUTDELNING 
Föreningsordföranden Sture Henningsohn kunde meddela att årets sti-
pendium på 5.000:- gick till fysikern vid Länssjukhuset, Anders 
Björkland. Anders blev helt ställd. ”En mycket stor överraskning, 
detta hade jag inte en aning om”, sade Anders som också kunde med-
dela att man snart skall provköra den nya strålkanonen. 
 
ÅRETS FÖREDRAG 
Efter kaffet blev det som brukligt är föredrag och tillfällen att ställa 
frågor. 
    Överläkare Lars Beckman från onkologen vid Länssjukhuset höll 
ett anförande under rubriken Strålkanon 2 och Matfrisk (finns det 
mat som skyddar mot cancer?).  
    Lars höll ett intressant anförande under mottot BOT, LINDRING 
och LIVSKVALITÉ. Mycket handlade om den nya strålkanonen som 
snart tas i bruk. Lars betonade många gånger Träpatronernas strålande 
insats som är den främsta anledningen till att det nu blev ytterligare en 
strålkanon i Sundsvall. 
    Efter detta blev det som vanligt en intressant frågestund där även 
urologen Kerstin Åslund medverkade och svarade på frågor.  


